PÁR-BESZÉD ÉS KAPCSOLAT ALAPÍTVÁNY
A CSALÁDOK JÉZUSBAN KÖZÖSSÉG
ALAPÍTVÁNYA
Céljaink és tevékenységeink, amelyeket az adója 1%-ának
átutalásával ön is támogathat:
 Fiatalok házasságra való felkészítése
 Házaspárok részére életkoruknak és állapotuknak megfelelő
kommunikációs tréningek, lelkigyakorlatok tartása
 Apa-lánya hétvége
 Férfi és női lelkigyakorlat
 Családos programok, és gyermekprogramok szervezése
 Jegyesoktató- és lelkivezető-képzés
Mindezekkel a jövő nemzedékének reményt, és fiatalos erőt szeretnénk
adni, célt és kiutat mutatva a nehézségekből.
Amennyiben alapítványunk céljaival egyetért, kérjük, hogy befizetett adójának civil
szervezetek javára adható 1%-áról rendelkezzen a javunkra. Szükség esetén használja
az alábbi nyilatkozatot és a rendelkezés lehetséges módjairól szóló részletes tájékoztatót.
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A kedvezményezett technikai
száma, neve:

A rendelkezés módja a személyi jövedelemadó 1+1%-áról

Alapítványunknak minden forint nagy segítség, amit a civil szervezetek számára
felajánlható 1%-ból nekünk adnak. A befolyt összeget 2014-ben is elsősorban a
nehezebben élő házaspárok és családok programjainkon való részvételének támogatására
fordítjuk.
Adószámunk, amit a rendelkezésnél fel kell tüntetni: 1 8 1 0 0 9 7 8 – 1 – 4 1
(A civil szervezet nevét ne tüntesse fel a rendelkező nyilatkozaton.)
A második 1%-ról valamelyik egyház javára rendelkezhetünk. Segítségül az egyházak
technikai számai az alábbi oldalon találhatóak:
http://nav.gov.hu/nav/szja1_1/technikai_szamok_2014
Ha saját maga kézzel, vagy számítógéppel készíti el az adóbevallását, töltse ki az
adóbevallás részét képező rendelkező nyilatkozatot (EGYSZA lap) és a teljes
adóbevallással együtt küldje meg a NAV részére.
Ha munkáltatói adómegállapítást kért, a mellékelt rendelkező nyilatkozatot vágja ki,
töltse ki az egyházi 1%-ra vonatkozó részt, ha akarja, majd lezárt, adóazonosító jelével
ellátott, ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg aláírt postai borítékban elhelyezve
juttassa el a munkáltatójához legkésőbb május 10-ig.
Ha az adóbevallását már beadta, de nem rendelkezett az 1+1%-ról, akkor a
mellékelt rendelkező nyilatkozatot vágja ki, töltse ki az egyházi 1%-ra vonatkozó részt,
ha akarja, majd lezárt, adóazonosító jelével ellátott, ragasztott felületére átnyúlóan saját
kezűleg aláírt borítékban személyesen, vagy postai úton juttassa el valamelyik NAV
irodába május 20-ig. Rendelkezése így az adóbevallástól, illetve a munkáltatói
adóelszámolástól függetlenül is érvényes.

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ
1+1 SZÁZALÉKÁRÓL

A kedvezményezett adószáma:

A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetőséget teremt arra, hogy a
magánszemélyek a jövedelemadójuk 1+1%-át egy civil és/vagy egy egyházi
kedvezményezettnek adják. Ez a rendelkező számára nem kerül semmibe, mivel ez az
összeg, rendelkezés hiányában az államhoz kerül adóként.
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Ha további kérdése van, hívja a 30/374-94-78-as telefonszámon, vagy keresse az
alapitvany@par-beszed.hu email címen Aratóné Elek Juditot az alapítvány
kuratóriumának elnökét, vagy tájékozódjon a NAV honlapján:
http://nav.gov.hu/data/cms280501/25._fuzet____1_szazalek_maganszemely_2013.pdf

A Családok Jézusban közösség rövid története:
A Familien mit Christus katolikus közösség 1985-ben alakult
Németországban, és azóta kínál rendszeresen programokat keresztény
házaspároknak és családoknak, egyetlen estétől, a hétvégi
lelkigyakorlatokon keresztül egészen a kéthetes családos kurzusokig. 1989
óta lelkigyakorlatos házat tartanak fenn egy bajor zarándokhelyen,
Heiligenbrunnban. Itt a ma is működő forrás vizétől 1662-ben
meggyógyult egy beszélni nem tudó fiú. A házasságban ma is fontos, hogy
megnyíljunk és megtanuljunk beszélni…
A közösség Magyarországon 1999 januárjában alakult meg.
A közösség által szervezett programok
A közösség alapvető feladatai közé tartozik, hogy a rendszeres imádkozás,
szentségimádás és zártkörű lelkigyakorlatokon való részvétel mellett kifelé
is dolgozik, és jegyeseknek, házaspároknak, családoknak kínál
programokat.
Jegyesoktatás.
1992 óta foglalkozunk jegyes oktatással. Azóta több mint 600 jegyespárt
készítettünk fel a közös életre. Az évek során kialakult egy olyan módszer,
amely újszerű elemeket tartalmaz:
 Minden jegyespárral egy idősebb és egy fiatalabb pár beszélget (külön
alkalmakon) kb. 6-8 hónapon át, összesen 8-10 alkalommal. Így
bensőséges, baráti kapcsolat alakul ki, ahol őszinte légkörben lehet a
problémákat megbeszélni.
 Az oktatatásban résztvevő párok rendszeresen találkoznak, képzik és
továbbképzik magukat, és évente részt vesznek egy zártkörű
lelkigyakorlaton.
 Mivel meggyőződésünk a legtöbb házasság a kommunikáció hiánya
miatt romlik meg és megy tönkre, különféle forrásokat felhasználva
összeállítottunk egy olyan interaktív anyagot, mely a felkészülés során
beszélgetésre serkenti a párokat, és számos, a konvencionális jegyes
oktatásban nem szereplő, témát is érint.
A fentieken túl csoportos jegyesoktatás szervezésében is részt veszünk.

Kommunikációs hétvégék / Lelkigyakorlatok
Évente három alkalommal tartunk lelkigyakorlatot, illetve kommunikációs
hétvégét egyenként 35-40-házaspár részvételével. Ezeken a programokon
gyerekvigyázást is biztosítunk, hogy a szülők tudjanak egymásra és a
kapcsolatukra figyelni.
Rekreációs és továbbképzési hétvégék házaspárok számára
Wellness-lelkigyakorlatok
2007-től évente kb. 70 pár számára biztosítunk lehetőséget egy
hosszúhétvégén közös – ez esetben gyerekek nélküli - feltöltődésre és
kapcsolatuk elmélyítésére.
Kommunikációs hétvége házasságra készülők számára
Jegyes-lelkigyakorlat
A házasságra készülőket egy külön nekik szervezett hétvégére várjuk
Érdre. A három napos program az elkötelezett párkapcsolat melletti
tudatos döntést is segíti a résztvevők számára.
Férfi és női kommunikációs hétvégék / Lelkigyakorlatok
Mindenkinek szüksége van arra, hogy a családban, házasságban megtalálja
szerepét, identitását. Ebben nyújtanak segítséget az évente megrendezett
kb. 30 fő számára tartott programok.

